Bijlage 1

Overzicht (voorgenomen) uitgaven 12 provincies cultuur, erfgoed en bibliotheken in 2021

Verschillen tussen provincies in uitgaven
In deze bijlage vindt u een overzicht van de voorgenomen uitgaven van provincies aan cultuur, erfgoed en
bibliotheken in 2021. In de tabel ziet u ook een overzicht van het aantal gemeenten met meer dan 100.000
inwoner per provincie. Deze grote gemeenten hebben in het algemeen meer culturele voorzieningen, een
uitgebreider gemeentelijk cultuur- en erfgoedbeleid en een groter cultuurbudget dan kleinere gemeenten.
Bovendien vervullen ze een regiofunctie. Zuid-Holland telt van alle provincies veruit de meeste grote
gemeenten. Maar liefst zeven gemeenten in Zuid-Holland hebben meer dan 100.000 inwoners. In bijlage 2
ziet u dat in Den Haag, Rotterdam en Leiden daarnaast 16 procent van de meerjarige Rijkssubsidie
Basisinfrastructuur (BIS) terecht komt. In deze gemeenten zijn culturele instellingen gevestigd van (inter)nationaal belang.

Verschillen tussen provincies in beleid
De beleidskeuzes van de provincies verschillen. Veel provincies kiezen naast een rol op het terrein van
cultuureducatie ook voor een financiële rol op het terrein van podiumkunsten, musea, beeldende kunst en
vormgeving. Dit vaak in de vorm van een plus op rijks- of gemeentelijke subsidies voor de instellingen, of
eigen instellingen. De provincies Noord- en Zuid-Holland vormen hierop een uitzondering. Het lijkt, zo

constateert Kunsten’92, niet toevallig dat beide provincies (waarin drie grote steden liggen, met elk de
benodigde culturele infrastructuur/ instellingen) hier andere keuzes maken.
Daarnaast zijn er provincies die op het gebied van informatie en onderzoek een rol naar zich toetrekken, of
dit op het gebied van innovatie doen. Enkele provincies nemen de kosten voor het vervoer van kinderen in
het primair onderwijs voor een bezoek aan een cultuurinstelling voor hun rekening.

Provincie

Uitgaven cultuur, erfgoed, bibliotheken 2021

(in euro’s)

Aantal gemeenten >
100.000 inwoners

Drenthe

20.900.847

1

Flevoland

5.379.000

1

Friesland

39.200.000

1

Gelderland

53.975.715

4

Groningen

19.230.000

1

Limburg

44.811.000

2

Noord-

46.077.938

4

17.804.000

5

18.100.000

3

Brabant
NoordHolland
Overijssel

Utrecht

22.575.000

2

Zeeland

18.368.000

-

Zuid-Holland

22.294.296

7

Toelichting
In de eerste kolom vindt u de provincies op alfabetische volgorde. De tweede kolom laat zien wat
provincies voornemens zijn om uit te geven aan cultuur, erfgoed en bibliotheken in 2021. De cijfers zijn
gebaseerd op de financiële begrotingen 2021 van provincies. Ze omvatten zowel incidentele als structurele
middelen. In de derde kolom is per provincie het aantal gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
weergegeven.

